
 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 1فيزياء عامة:خطة مقرر

i.  المقررأستاذ معلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

 أ.د. عبده أحمد الكلي

Prof. Abdu A. Alkelly 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
4 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
777267057 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

.....       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 1فيزياء عامة

General Physics 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سيمنار
Seminar/Tutorial 

2  1 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
األولالفصل  -األولالمستوى   

First Level -First Semester  

 وجدت( ر )إنالمتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 ال يوجد

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 1رياضيات 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. In Physics 
 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي/انجليزي

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

  العلوم

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

تعد النظرية الميكانيكية واحدة من أهم النظريات التي يرتكز عليها علم الفيزياء الكالسييييكي والحدي    

كما أن تطبيقات هذه النظرية في حياة اإلنسيييييييان القديم والحدي  ظاهرة ومتعددة  وي تي هذا المقرر لتعزيز 

وترسيخها, مع إضافة البعد الرياضي  المعلومات التي تعلمها الطالب في المرحلة الثانوية عن هذه النظرية

في اشيييتقال العال ات ذات العال ةذ وذلن من أتن تنمية مقدرة الطالب عله فهم وتطبيم تملة من المسيييا ن 
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المعتمدة عله المبادئ الميكانيكية األسييياسيييية, و إكسييياب الطالب القدرة عله تفسيييير بعب الظواهر البي ية 

السيييييييتيعاب المقررات الالحقة  يقدم هذا المقرر األسييييييياسيييييييية ء القاعدة المتعلقة بالحركة وتطبيقاتها, وبنا

لمبادئ الميكانيكا الكالسيييكية بصييورة عامة, ويركز عله القياا, والمتتهات, وأنوا  األسيياسييية المفاهيم 

الحركة, و وانين الحركة)نيوتن( الثالثة وتطبيقاتها, والشغن والطا ة, و وانين حفظ الطا ة, وكمية الحركة 

 و انون, التذب العام, باستخدام المفاهيم الرياضية في حن المسا ن ذات العال ة 

 

iv.  مخرتات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : : أن عله  ادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1- القياسية والمتتهة الكميات الفيزيا ية عرفتعامن مع نظم الوحدات الفيزيا ية, وييظهر مهارة في ال , 

a2- ويستخدمها في التطبيقات المختلفة مركباتها  إلهحلن المتتهات ي  

a3-  عله بعب المفاهيم ويطبقها وكميتي الحركة الخطية والزاوية   وانين كبلر  وانين حفظ الطا ة,شتم ي

 الفيزيا ية 

a4- شروط االتزان االستاتيكي. يوضح 

b1- ويبين  بين الحركات الخطية والدا رية والدورانية, وبين عزم القصيييييييور الذاتي وعزم االزدوا  يميز

 أنوا  التصادمات 

b2-    طاتاو وتكوالتها في ارتطبيقاا  –يستتتم ع قاتاا اركركا ارمطياو وتوانين اركركا ينيوتن و ونيريا ارشتت

 ارممتلفا

b3-  يعين مركز ارثق  رألجساع ارممتلفا ومركز اركتلا رمنيوما من األجساعو ويكسب سرقته وتسارقه و 

b4-  يفسر ظاهرة التتاذب بين األتسام ويحدد مصدر التاذبية األرضية 

c1-  يطبم المفاهيم ونتا ج القوانين لفيزيا ية في التتارب المعملية 

d1- يظهر مقدرة على التعلم المستمر ويعمل منفردا أو ضمن فريق 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

الكميات 
الفيزيائية 
 والوحدات

 يااة ورير األول:الكميااات الفيزيااائيااة. الكميااات  التعريف بااالمقرر

 الوحدات.   -والمتجهة الكميات القياسية-يةاألول
1 2 

 المتجهات 2
 الضاااااري القياساااااي-المتجهات: الخصاااااائا العامة للمتجهات-

 مركبات إلىتحليل المتجهات –متجه الوحدة -الضري االتجاهي
2 2 

3 
الحركة في 

 بعد واحد

قاتتتاا نيوتن -اركركتتا في مط مستتتتتتتتقيعف اركركتتا في بعتت  واكتت 
 -رلتسارع ارثابا

3 2 

4 
الحركة في 

 بعدين

 اركركا في مستتتار  ا رس بستتترقا -ارمقذوفاا-اركركا في بع ين

 السرعة النسبية والعتلة النسبية ثابتا.
4 2 
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 قوانين نيوتن 5
  االكتكتتتتا  -نيوتن توانين نيوتنف وصتتتتتتتن توانين اركركتتتتاي

نواع ارقوى في أ-رقوة ارمركزيتتاا-ركياالكتكتتا  ارك-ارستتتتتتتكوني
  -ارطبيعا

5 2 

 تطبيقات 6
 تطبيقاا توانين اركركاينيوتن . •
 

6 2 

7 

الشغل 
والطاقة 
 الحركية

ارطاتاو ارشتت   -نيريا ارشتت  -ارشتت  -ارشتت   وارطاتاف طاتا اركركا
ارشتتت   ارناتج قن توة -ثابتاارناتج قن كركا في اتجاه واك  وبقوة 

 ارق رة-ارقوى ارزنبركيا -مت يرة
7 2 

 

طاقة الوضع 
وقانون حفظ 

 الطاقة

-ارشتتتتت   ارناتج قن توى مكافيا-ارقوى ارمكافيا-طاتا اروضتتتتت -
ع  واك -ارقوى غير ارمكافيا كفي -طاتا اروضتتتتتتت  واالتزان في ب
يا كانيك تا ارمي طا تا -ار طا قاا قلى كفي ار ياتطبي كانيك تا -ارمي طا ار

تكميع -اركتلا وارطاتا-صتتتتتتتياغا تانون كفي ارطاتا اركليا-ار امليا
 ارطاتا.

8 2 

 2 9 نظري امتبار نصفي 

 
الزخم الخطي 

 والتصادمات

تانون -كركا مركز اركتلا-ارزمع ارمطي وارتصتتتتتا مااف مركز اركتلا
ارزمع ارمطي رنيتتتاع من -نيوتن ارثتتتاني رنيتتتاع من ارجستتتتتتتيمتتتاا

-ار ف  وارزمع ارمطي-ارتصتتتتتا ماا-كفي ارزمع ارمطي-ارجستتتتتيماا
 ارتصا ماا ارمرنا وغير ارمرنا في بع  واك  وفي بع ين

10,11 4 

 

دوران 
األجسام 
الجاسئة 
والزخم 
 الزاوي

ر وران قا  وا جاستتتتتتت ا وارزمع ارزاوسف االنت - وران األجستتتتتتتتاع ار
ارعاتتتا بين -ثتتابتتاارتت وران بتستتتتتتتتارع زاوس -ارمت يراا ارتت ورانيتتا

كستتتتتاب قزع -ارطاتا اركركيا ار ورانيا-ارمت يراا ارمطيا وارزاويا
-تتتانون نيوتن ارثتتاني رلتت وران-قزع ارتت وران-ارقصتتتتتتتور ارتت وراني

 تكميع ارزمع ارزاوس.-كفي ارزمع ارزاوس-ارزمع ارزاوس-ارت كرج

12,13 4 

 
االتزان 
 السكوني

-تطبيقاا-ركز ارثق م -االتزان ارستتكونيف شتتروط االتزان ارستتكوني
 االتزان ار وراني ارمستقر-االتزان ارسكوني في إطار متسارع

14 2 

 
قانون الجذب 

 العام

طاتا وضتتتتتتت  -مب أ ارتراكب-تانون ارجذب ارعاعف نيريتا ارقشتتتتتتترة
 تصنين ارم اراا نسبا رلطاتا.-سرقا االفاا-ارجاذبيا

15 2 

 W16 3 (نظري) الفصن نهاية اختبار 16

األسابيع والساعات الفعليةعدد   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 31 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspects جانب التمارينخطة تنفيذ  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
الوحدات -والمتجهة الكميات القياسااااااية-يةاألولية ورير األولالكميات الفيزيائية. الكميات 

تحليل –متجه الوحدة -الضااري االتجاهي-الضااري القياسااي-الخصااائا العامة للمتجهات,

 مركبات إلىالمتجهات 
w2 2 

 w3 2 -قاتاا نيوتن رلتسارع ارثابا-واك اركركا في مط مستقيعف اركركا في بع   2

3 
السيرعة النسيبية  اركركا في مستار  ا رس بسترقا ثابتا.-ارمقذوفاا-اركركا في بع ين
 والعتلة النسبية

w4 2 
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4 
-ركياالكتكا  ارك-كونياالكتكا  ارستتتتتت-توانين نيوتنف وصتتتتتتن توانين اركركاي نيوتن 

  -نواع ارقوى في ارطبيعاأ-ارقوة ارمركزيا
w5 2 

 w6 2 تطبيقاا توانين اركركاينيوتن . • 5

6 
  ارناتج قن كركا ارطاتاو ارشتت -نيريا ارشتت  -ارشتت  -ارشتت   وارطاتاف طاتا اركركا
 ارق رة-رقوى ارزنبركياا -قن توة مت يرة ارش   ارناتج-في اتجاه واك  وبقوة ثابتا

w7 2 

  w8   (Midterm Exam)  الفصن نصف اختبار 

7 

ارقوى غير -ارشتتتتتتت تت  ارنتتاتج قن توى مكتتافيتتا-ارقوى ارمكتتافيتتا-اروضتتتتتتت طتتاتتتا -
تطبيقاا قلى -كفي ارطاتا ارميكانيكيا-طاتا اروضتت  واالتزان في بع  واك -ارمكافيا

اركتلا -صتتتتتتتياغا تانون كفي ارطاتا اركليا-ارطاتا ار امليا-كفي ارطاتا ارميكانيكيا
 تكميع ارطاتا.-وارطاتا

w9 2 

8 

لاارزمع ارمطي  لا-وارتصتتتتتتتا مااف مركز اركت ثاني -كركا مركز اركت تانون نيوتن ار
-كفي ارزمع ارمطي-ارزمع ارمطي رنيتتاع من ارجستتتتتتتيمتتاا-رنيتتاع من ارجستتتتتتتيمتتاا

ارتصتتا ماا ارمرنا وغير ارمرنا في بع  واك  وفي -ار ف  وارزمع ارمطي-ارتصتتا ماا
 بع ين

w10,
11 

4 

9 

-ارمت يراا ار ورانيا-نتقا  وار وران وران األجستتتتتاع ارجاستتتتت ا وارزمع ارزاوسف اال
سارع زاوس ثابا ارطاتا اركركيا -ارعاتا بين ارمت يراا ارمطيا وارزاويا-ار وران بت

-تانون نيوتن ارثاني رل وران-قزع ار وران-كساب قزع ارقصور ار وراني-ار ورانيا
 تكميع ارزمع ارزاوس.-كفي ارزمع ارزاوس-ارزمع ارزاوس-ارت كرج

w12,
13 

4 

10 

االتزان ارستتكوني -تطبيقاا-مركز ارثق  -االتزان ارستتكونيف شتتروط االتزان ارستتكوني

-تانون ارجذب ارعاعف نيريتا ارقشتتترة ,االتزان ار وراني ارمستتتتقر-في إطار متستتتارع

 تصنين ارم اراا نسبا رلطاتا.-سرقا االفاا-طاتا وض  ارجاذبيا-مب أ ارتراكب
w14 2 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 24 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمنا شة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حن -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروبو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيم -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادن -
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  VII.  والتكليفات نشطةاأل Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  
 تكاليف 

تماعي 
4-5 

10 8,12 

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
8,12 10 %6.7 

2 Quizzes weekly 20 %13.3 

4 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
9 30 %20 

 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 %60 

 % Total  150 100 المجموع 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
Physics for Scientists and Engineers, Serway& Jewett, Thomson Brooks/cole 2004 6ed 

 

الفيزياء للعلميين والمهندسااااااين , تيليف ريمون. أ. ساااااايراوي ومخرون ترجمة محمد محمود عمار ومخرون, الطبعة 

 الخامسة, دار المريخ. السعودية 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 :Essential References المراجع المساندة .3

Fundamental of Physics, Paul Tipler& Gene Mosca,W.H. Freeman& Company, 
edNew York 2008 6  
 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .4

 www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/
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i  الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلتي:بعد الرتو  إله لوا ح التامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حان عدم الوفاء بذلن  %75يلتزم الطالب بحضور  -
الطالب من دخون االمتحان في حان تتاوز  المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرمأستاذ يقدم  -

 ويتم ا رار الحرمان من متلا القسم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المت خر  2

إذا ت خر , وللطالب حضييور المحاضييرة إذا ت خر لمدة ربع سيياعة لثال  مرات في الفصيين الدراسييي يسييمح -
 المحاضرة  دخون يمنع من االلتزاموعند عدم , المقررأستاذ عن ثال  مرات يحذر شفويا من يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( د يقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخون االمتحان النها ي إذا ت خر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النها ي تطبم اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضيييييوابط تنفيذ التكليفات و المقرر نو  التعيينات في بداية الفصييييين ويحدد مواعيد تسيييييليمهاأسيييييتاذ يحدد  -
 وتسليمها 

 يحرم من درتة التكليف الذي ت خر في تسليمه  المحددموعد ال عنإذا ت خر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون الطالب  عليه في حان ثبوت  يام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النها ي تطبم -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرتة المخصصة للتكليف بالغش او النقن في حان ثبوت  يام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحان  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبم الال حة الخاصة بذلن طالبفي حالة وتود شخص ينتحن شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثن استخدام الموباين أو مواعيد تسليم التكليفات       الخ -

 

 
 


